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Horizontaal

1 schijnbaar (8)

7 vorm van een 
vertrek (6)

12 onderste razeil 
aan de grote mast 
(3)

15 vrouw van jakob 
(3)

16 omdat (3)

17 geboorteplaats 
van heine (6)

18 trompet (4)

19 iedereen (2)

21 draai om de oren 
(3)

23 haring (4)

24 vlies (3)

25 type (8)

28 vaartuig van 
noach (3)

30 deel van Italië (4)

32 Griekse 
schapenkaas (4)

33 zelfbewustzijn 
(3)

35 afstammeling (3)

37 platgetreden pad 
(3)

38 deel van 
kledingstuk (6)

40 lyrische 
dichtkunst (5)

42 kiften (6)

44 roem die iemand 
toekomt (3)

45 geleiachtig afval 
(3)

47 alle (3)

49 nuttig insect (4)

50 handwerksman 
(4)

52 huiselijke twist 
(3)

54 overeenkomst (8)

57 iemand die 
nergens voor 
deugt (3)

58 loven (4)

60 bij de tijd zijnde 
(3)

61 pa (2)

62 officierskantine 
(4)

64 politievrouw (6)

65 water in utrecht 
(3)

67 Chinese spijs (3)

68 plechtige gelofte 
(3)

69 versierd ei (6)

70 bewoner van 
afrika (8)

Verticaal

1 vezelstof (4)

2 flets en mager (3)

3 deel van een boot 
(2)

4 niet van mij (2)

5 hoornachtige 
verdikking van 
de opperhuid (4)

6 kwekeling (5)

7 klei met zand (4)

8 geklets (3)

9 beginnende 
taalstudent (4)

10 railvoertuig (5)

11 nevenschikkend 
voegwoord (2)

12 volle werktijd (8)

13 rivier in Rusland 
(2)

14 andere naam 
voor palestina (6)

18 golfterm (3)

20 handeling met 
een speciale 
betekenis (4)

22 slaapgast (4)

25 bedrieglijk (8)

26 Engelse adellijke 
titel (4)

27 vreemde munt 
(4)

29 visnet (3)

31 plaats in België 
(4)

32 standvastig (4)

34 deel van een voet 
(4)

36 schraal (4)

38 beknopt 
overzicht (6)

39 dobber (3)

41 hogehoed met 
veren (4)

43 doek (4)

46 plaats in Rusland 
(5)

48 stad in duitsland 
(5)

51 voegwoordelijk 
bijwoord (3)

53 garnering van 
draden (4)

54 niet voor (4)

55 aardkleurig (4)

56 balken als een 
ezel (4)

59 een zeker iemand 
(3)

61 overlangs (3)

63 waterloop (2)

64 alcoholisten 
vereniging (2)

66 mijns inziens (2)

67 maandag (2)


